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PROGRAM    
LISTOPAD 2006 

 
 
 

 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 

23. 11.     Navrátilová Olga  65 let 
 

Přejeme vše nejlepší!!! 



čtvrtek 2. listopadu v 17 hod.  
HISTORIE FOTBALU NESLYŠÍCÍCH 
 
Přijďte do UNB na promítání nově zpracovaného záznamu o fotbalových 
turnajích ze 70. a 80 let - natočených na domácí kameru. Tento záznam 
zpracoval na DVD Stanislav Krčmář a vy budete mít jedinečnou příležitost 
jej v UNB vidět. 
 
čtvrtek 9. listopadu v 17 hod.  
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NESLYŠÍCÍ 
 
Pan Ivan Poláček nám bude vykládat o 
kompenzačních pomůckách a jejich využití. 
Řekne nám jaké jsou novinky v této oblasti. 
Můžete si připravit dotazy, které vám pan 
Poláček rád zodpoví. 
 
čtvrtek 16. listopadu v 17 hod.  
VALNÁ HROMADA 
 
Na programu bude volba nových členů do výboru UNB. V současné době 
má výbor UNB minimální počet členů, je třeba doplnit alespoň dva nové 
členy. Kdo má zájem přihlásit se do výboru UNB, prosíme oznamte nám 
tuto informaci předem do UNB nebo na Valné hromadě. 
Prosíme o účast v hojném počtu. Pro členy UNB káva nebo 2 dcl zdarma. 
Bude se rozdávat výroční zpráva za rok 2005. 
 
čtvrtek 23. listopadu v 17 hod.  
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI 

 
Do UNB přijde fyzioterapeutka paní Milada 
Loubová a ukáže nám vhodná cvičení na velkém 
míči. Ukážeme si protahovací cviky, posilovací 
cviky, cviky na bolesti zad. Budete mít možnost 
si všechny cviky vyzkoušet. 
Tlumočí: Radka Kulichová  



čtvrtek 30. listopadu v 17 hod.  
INDONÉSIE 
 
Radka Kulichová se svými kamarády bude vyprávět o své cestě do daleké 
Indonésie. Připraveny jsou zajímavé materiály, fotky. Během návštěvy 
navštívili také školu pro neslyšící, kde dostali dar – knihu indonéských 
znaků. 
 

TURISTICKÝ VÝLET 
Z OBŘAN PŘES SOBĚŠICE DO ŘEČKOVIC 

Kdy:   11. listopadu 2006 
Sraz:   konečná stanice tramvaje č.4 v Obřanech v 9 hodin 
Trasa: 10 km 
Bližší informace u paní Lenky Juřicové. 
 
 

PLAVÁNÍ NA PONÁVCE 
Přiďte si ZADARMO  zaplavat do bazénu 

Ponávka.  
V sobotu 25. listopadu 2006 bude celý 

bazén zamluven pro neslyšící od  11 do 12 hodin. 
Sraz:  10:30 před vchodem do bazénu 

 
 
UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH 

Dne 4. listopadu 2006 uctíme památku bývalého člena UNB 
pana Ivana Fišera na hřbitově Blučina.Sraz v 8:30 na konečné 
stanici tramvaje č.2 v Modřicích(odjezd v 8:46). Návrat v 
11:09. 

V tento den také uctíme památku tlumočníka do znakové řeči pana 
Vladimíra Švába. Sraz v 15:00 na parkovišti před krematoriem na ulici 
Jihlavská. 
Podrobnější informace - pan Svatopluk Žamboch. 
 
 
 



POČÍTAČOVÁ  PORADNA 
Pokud máte nějaký problém se svým počítačem, přijďte se poradit do 
UNB. Pan Karel Kovařík vám ochotně poradí. V unii ho můžete zastihnout 
každý den 9-12 hodin. Popřípadě si domluvte termín předem. 
 
Informace: 
VEŘEJNÝ INTERNET: OD LISTOPADU 2006 K INTERNETU KÁVA, ČAJ 

NEBO LIMONÁDA   ZDARMA!!!! 
 
Akce spolupracujících organizací ČMJN: 
Pořádá SNB, člen ČMJN 

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ – MAĎARSKO – MOŠOŇ 
Termín: 29.12. 2006  
Sraz a hodina odjezdu: 7:30 Břeclav – nádraží ČD, návrat okolo 19:30  

Termální voda je účinná při léčbě chronických potíží pohybového 
ústrojí, deformaci páteře,gynekologických potížích a úrazech. V areálu 
jsou 4 bazény: 2 plavecké (krytý 30m a nekrytý 50m), a 2 sedací 
(masážní). 
Cena zájezdu: 460,- Kč dospělý (410,-Kč děti 6-15 let, 290,-Kč do 6 let) 
Doprava autobusem. Vstupné do lázní na celý den, průvodce. 
Můžete zaplatit v listopadu, nejpozději do 12. prosince. 
Informace: Spolek neslyšících Břeclav, Lednická 21, Charv.Nová Ves, 
člen ČMJN, tel/fax: 519332251. Email: noema@email.cz 
 
Upozornění: 

V rámci projektu Equal – Pro plný život začala od srpna 2006 
fungovat „On-line linka znakového překladu“ na obvodním oddělení 
Policie ČR Brno-město, na Běhounské ulici.  

 
 

Projekt „Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání sluchově postižených“ je spolufinancován 
 Evropskou Unií z programu SROP 

 


